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INLEIDING
Welkom bij de HvA Bibliotheek.
Wij helpen je graag aan relevante
informatie voor je studie. De Bibliotheek heeft zeven locaties verspreid
over de stad, waar je gedurende je
studietijd terecht kunt om te studeren,
boeken lenen, printen, scannen,
noem maar op. Naast de fysieke
locaties, heeft de HvA Bibliotheek
ook een uitgebreide online collectie.
Als student van de HvA kun je gebruik
maken van de bibliotheekcollectiesen voorzieningen van de HvA én van
de Universiteit van Amsterdam.
Onze bibliotheekmedewerkers helpen
je graag verder. Kom eens langs bij
de Bibliotheek of bekijk onze website
voor meer informatie.
Maria Heijne
Directeur Bibliotheek UvA / HvA
HVA.NL/BIBLIOTHEEK

Foto: Sander Nieuwenhuys
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LENEN

Neem je
studentenkaart
mee.
Je studentenkaart fungeert
als lenerspas
voor de
Bibliotheek
en als
betaalmiddel
voor de
printers

Boeken lenen en verlengen
Bij de Bibliotheek kun je van alles
lenen: Boeken, dvd’s, spellen, etc.
Gebruik je studentenkaart om
materiaal te lenen uit de HvAen UvA Bibliotheek.

Boek reserveren
Reserveer een boek, zodat je zeker
weet dat het boek van jou is. Is het
boek dat je wilt lenen al aan iemand
anders uitgeleend? Zodra het boek
weer terug is, krijg je een bericht in
je HvA-mail en kun je het op komen
halen bij de Bibliotheek.

Boek aanvragen
Heeft de Bibliotheek van jouw locatie
het boek niet in huis? Dan kun je via
de balie of de online catalogus een
aanvraag doen bij een andere HvA
Bibliotheek. Wij brengen het boek
dan naar jouw bibliotheeklocatie.

Heeft de HvA Bibliotheek het boek
of artikel dat je nodig hebt niet in
huis? Leen het bij de UvA of een
andere bibliotheek in Nederland.
Vraag ons om je te helpen.’

Let op:
Voor het lenen
uit andere bibliotheken
dan die van de HvA en UvA
brengen wij wel kosten
in rekening.

Verlengen
De standaard uitleentermijn is
28 dagen. Voor sommige items
gelden andere termijnen.
Verlengen kan online of bij de
bibliotheekbalie.

HVA.NL/BIBLIOTHEEK
LENEN EN VERLENGEN
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ZOEKEN NAAR
INFORMATIE
Informatie zoeken
Via de website van de Bibliotheek kun je direct zoeken in
de online catalogus en meer
dan 100 databanken. Vraag een
informatiespecialist naar de voor
jou relevante databanken en hoe
je daarin het beste kunt zoeken.

Toegang buiten de HvA
Als student van de HvA kun je de
databanken, catalogus en digitale
tijdschriften waarop de Bibliotheek
geabonneerd is ook buiten de HvA
raadplegen. Ga naar onderstaande
pagina en log in met je HvA-ID.

Zoeklicht
Met de cursus Zoeklicht
wordt zoeken in de databanken
een makkie. De cursus helpt
je bij het vinden van de juiste
informatie en het maken van
je onderzoeksopzet.

Bronnen vermelden
Je mag in principe alles overnemen,
zolang je de bron maar vermeldt.
Doe dit wel op de juiste manier.
Kijk op de bibliotheekwebsite voor
meer informatie. Kom je er niet uit?
De medewerker aan de bibliotheekbalie helpt je graag verder.

HVA.NL/BIBLIOTHEEK
ALLES OVER ZOEKEN

DATABANKEN.
BIBLIOTHEEK.HVA.NL

HVA.NL/BIBLIOTHEEK
BRONNEN VERMELDEN

Vragen over auteursrechten?
Raadpleeg het auteursrechtinformatiepunt.
HVA.NL/AUTEURSRECHT
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ZOEKEN NAAR
INFORMATIE
Informatiespecialisten
De Bibliotheek heeft voor elk
vakgebied een informatiespecialist. Je kunt hem of haar
bereiken per telefoon of e-mail.
Ga naar de bibliotheekwebsite
voor een overzicht van informatiespecialisten per vakgebied.
HVA.NL/BIBLIOTHEEK/
VAKGEBIEDEN
Inloopspreekuur
Op sommige locaties houden
informatiespecialisten een inloopspreekuur. Daar kun je terecht met
al je vragen over onderzoek en
zoeken in de databanken.

Maak een afspraak
Maak een afspraak met de informatiespecialist voor persoonlijk advies
over je onderzoek. Kijk op:
HVA.NL/BIBLIOTHEEK/
VAKGEBIEDEN
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FACILITEITEN

Studieplekken
De Bibliotheek heeft een gevarieerd
aanbod aan studieplekken. Er zijn
studieplekken waar je in stilte kunt
werken, leestafels en projectruimtes
waar je kunt overleggen.
Vraag ernaar bij de bibliotheekmedewerkers
HVA.NL/STUDIEPLEKKEN

Projectruimtes
Maak gebruik van een projectruimte om samen met je studiegenoten te werken. Informeer
bij de bibliotheekbalie naar de
mogelijkheden voor reserveren.

Wifi
Overal online binnen de HvA met
draadloos internet! Maak verbinding
met ‘HvA Open Wi-fi’ en ga naar:
WIFIPORTAL.HVA.NL

Printen en scannen
Je kunt overal binnen de HvA
printen en scannen.
Het Follow-Me-systeem zorgt
ervoor dat je printopdracht naar
de dichtstbijzijnde printer wordt
verstuurd. Selecteer vanaf de vaste
computers de Follow-Me-printer.
Vanaf je laptop kan je via hva.
canon.nl je printopdracht geven.
Wel even inloggen en vergeet niet
je printtegoed op te laden.

Printshop
Heb je veel printwerk? Stuur grote
printopdrachten of opdrachten
die bijvoorbeeld geplastificeerd of
gevouwen moeten worden online
naar de Canon Shop.
HVA.CANON.NL
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FLOOR is het debatcentrum van de
HvA. Kom ook eens naar een van
onze debatten, collegecafé’s, workshops
of filmavonden. Deel je kennis of laat je
inspireren. Bij FLOOR kun je events
verwachten op het gebied van carrière,
actualiteit, ondernemerschap, cultuur,
maatschappelijke onderwerpen en je
eigen onderwijs en onderzoek.
FLOOR zit op de Amstelcampus aan de
Wibautstraat.
Onze agenda vind je op www.hva.nl/FLOOR.
Je bent altijd welkom bij FLOOR. Toegang is gratis.
Wil je zelf aan de slag om een event te organiseren? Neem voor
informatie over de mogelijkheden contact op via floor@hva.nl.
HVA.NL/FLOOR
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OPENINGSTIJDEN

De Bibliotheek van de HvA is op
maandag t/m vrijdag open van 8:30 uur
tot 17:00 uur. Sommige locaties zijn
ook ‘s avonds en in het weekend open.
Kijk voor een overzicht op:
HVA.NL/BIBLIOTHEEK/
LOCATIES

Vakanties en vrije dagen
Wil je doorstuderen tijdens de
vakantie? Sommige bibliotheeklocaties zijn tijdens de vakantie
gewoon open. Bekijk de bibliotheekwebsite voor een overzicht.

Wist je dat…
Je als student van de HvA ook
gebruik kunt maken van de UvA
Bibliotheek? De studieplekken
en de bibliotheekvoorzieningen
staan tot je beschikking,
Vergeet niet je studentenkaart mee
te nemen om ook ‘s avonds in
de Universiteitsbibliotheek te
kunnen studeren....
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Vragen?
Heb je hulp nodig bij het
zoeken naar informatie?
Of heb je vragen over de
Bibliotheek? Je kunt ook
online contact met ons
opnemen via het contactformulier op de website.
De Bibliotheek beantwoordt
je vraag zo snel mogelijk, meestal binnen één
werkdag.
HVA.NL/BIBLIOTHEEK/
CONTACT

Informatiespecialisten
Heb je specifieke hulp
nodig bij het zoeken naar
literatuur voor je onderzoek? Maak een afspraak
met de informatiespecialist
van jouw vakgebied:
HVA.NL/BIBLIOTHEEK/
VAKGEBIEDEN
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